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21.10.2016 A8-0309/7 

Alteração  7 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Congratula-se com a abordagem 

permanente da Comissão no sentido de 

limitar o número de recomendações e com 

o seu esforço para integrar o semestre, 

abrangendo sobretudo áreas prioritárias de 

importância macroeconómica e social na 

definição dos objetivos políticos para os 

próximos 18 meses; reitera que tal facilita a 

aplicação de recomendações com base na 

vasta e significativa gama de indicadores 

de referência existentes no domínio 

económico e social; salienta que a redução 

do número de recomendações deverá 

igualmente conduzir a uma melhor 

incidência temática; realça a necessidade 

de reduzir as disparidades económicas e de 

alcançar uma convergência ascendente 

entre os Estados-Membros; 

5. Congratula-se com a abordagem 

permanente da Comissão no sentido de 

limitar o número de recomendações e com 

o seu esforço para integrar o semestre, 

abrangendo sobretudo áreas prioritárias de 

importância macroeconómica e social na 

definição dos objetivos políticos para os 

próximos 18 meses; reitera que tal facilita a 

aplicação de recomendações com base na 

vasta e significativa gama de indicadores 

de referência existentes no domínio 

económico e social; salienta que a redução 

do número de recomendações deverá 

igualmente conduzir a uma melhor 

incidência temática; lamenta que, 

contrariamente ao apelo do Parlamento, 

na sua resolução de 25 de fevereiro de 

2016 sobre a Análise Anual do 

Crescimento para 2016, as reformas 

orçamentais em matéria de ambiente não 

tenham sido abordadas nas 

recomendações específicas por país; 
realça a necessidade de reduzir as 

disparidades económicas e de alcançar uma 

convergência ascendente entre os Estados-

Membros; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Alteração  8 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Destaca a recomendação da Comissão 

no sentido de que três Estados-Membros 

saiam do procedimento relativo aos défices 

excessivos (PDE); concorda com a 

Comissão em como os grandes e 

persistentes excedentes da balança de 

transações correntes apontam para a 

necessidade de estimular a procura e o 

investimento, sobretudo o investimento a 

longo prazo, a fim de enfrentar os futuros 

desafios em matéria de transportes e 

comunicações, economia digital, educação, 

inovação e investigação, alterações 

climáticas, energia, proteção ambiental e 

envelhecimento da população; exorta a 

Comissão a prosseguir a promoção ativa de 

políticas orçamentais responsáveis e 

sustentáveis que sustentam o crescimento e 

a recuperação económica em todos os 

Estados-Membros, insistindo mais no 

investimento e na eficiência da despesa 

pública, e a apoiar reformas estruturais 

sustentáveis e socialmente equilibradas; 

10. Destaca a recomendação da Comissão 

no sentido de que três Estados-Membros 

saiam do procedimento relativo aos défices 

excessivos (PDE); concorda com a 

Comissão em como os grandes e 

persistentes excedentes da balança de 

transações correntes apontam para a 

necessidade de estimular a procura e o 

investimento, sobretudo o investimento a 

longo prazo, a fim de enfrentar os futuros 

desafios em matéria de transportes e 

comunicações, economia digital, educação, 

inovação e investigação, alterações 

climáticas, energia, proteção ambiental e 

envelhecimento da população; exorta a 

Comissão a prosseguir a promoção ativa de 

políticas orçamentais responsáveis e 

sustentáveis que sustentam o crescimento e 

a recuperação económica em todos os 

Estados-Membros, insistindo mais no 

investimento e na eficiência da despesa 

pública, e a apoiar reformas estruturais 

sustentáveis e socialmente equilibradas; 

observa com preocupação que não foi 

feita qualquer referência à orientação 

orçamental agregada da área do euro 

nem à margem orçamental nas REP de 

2016; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/9 

Alteração  9 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Constata que são necessárias novas 

medidas para aumentar as possibilidades de 

financiamento, nomeadamente das PME, e 

para reduzir os empréstimos improdutivos 

(NPL) na área do euro e em conformidade 

com a legislação da UE, com vista a 

aumentar a solidez aos balanços dos 

bancos e, assim, aumentar a capacidade 

dos bancos para concederem empréstimos 

à economia real; realça a importância de 

completar, passo a passo, a União 

Bancária, e de a implementar, assim como 

de desenvolver a União dos Mercados de 

Capitais, de modo a criar um ambiente 

estável para o investimento e o crescimento 

e evitar a fragmentação do mercado 

financeiro da área do euro; 

11. Constata que são necessárias novas 

medidas para aumentar as possibilidades de 

financiamento, nomeadamente das PME, e 

para reduzir os empréstimos improdutivos 

(NPL) na área do euro e em conformidade 

com a legislação da UE, com vista a 

aumentar a solidez aos balanços dos 

bancos e, assim, aumentar a capacidade 

dos bancos para concederem empréstimos 

à economia real; realça a importância de 

completar, passo a passo, a União Bancária 

e de a implementar, nomeadamente 

avançando no sentido da criação do 

Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, 
assim como de desenvolver a União dos 

Mercados de Capitais, de modo a criar um 

ambiente estável para o investimento e o 

crescimento e evitar a fragmentação do 

mercado financeiro da área do euro; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Alteração  10 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Sublinha o facto de, até ao momento, o 

investimento privado ter sido lento e não 

ter conduzido a um crescimento sustentável 

e inclusivo na UE, nem contribuído para a 

melhoria do enquadramento empresarial; 

considera que a política monetária deve ser 

acompanhada de políticas fiscais 

adequadas, destinadas a melhorar o 

crescimento na UE, em consonância com 

as regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, incluindo as suas cláusulas 

de flexibilidade; observa que os 

investimentos a nível das autoridades 

locais e regionais diminuíram 

significativamente nos últimos anos, mas 

que, no entanto, ainda representam cerca 

de 60 % do investimento público na UE; 

salienta que os instrumentos da política de 

investimentos, como o FEIE e os FEEI, 

exigem uma combinação e uma 

complementaridade devidamente 

calibradas entre os mesmos, a fim de 

aumentar o valor acrescentado das 

despesas da União, atraindo recursos 

adicionais de investidores privados; 

salienta, por conseguinte, que o programa 

de apoio às reformas estruturais deve 

implicar as autoridades locais e regionais 

na elaboração do projeto de reformas 

estruturais em causa; 

12. Sublinha o facto de, até ao momento, o 

investimento privado ter sido lento e não 

ter conduzido a um crescimento sustentável 

e inclusivo na UE, nem contribuído para a 

melhoria do enquadramento empresarial; 

considera que a política monetária deve ser 

acompanhada de políticas fiscais 

adequadas, destinadas a melhorar o 

crescimento na UE, em consonância com 

as regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, incluindo as suas cláusulas 

de flexibilidade; observa que os 

investimentos a nível das autoridades 

locais e regionais diminuíram 

significativamente nos últimos anos, mas 

que, no entanto, ainda representam cerca 

de 60 % do investimento público na UE; 

salienta que os instrumentos da política de 

investimentos, como o FEIE e os FEEI, 

exigem uma combinação e uma 

complementaridade devidamente 

calibradas entre os mesmos, a fim de 

aumentar o valor acrescentado das 

despesas da União, atraindo recursos 

adicionais de investidores privados; 

salienta, por conseguinte, que o programa 

de apoio às reformas estruturais deve 

implicar as autoridades locais e regionais 

na elaboração do projeto de reformas 

estruturais em causa; sublinha que uma 
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orientação orçamental mais acomodatícia 

só pode advir de um aumento da procura 

interna nos países com excedentes, o que 

é fundamental não apenas para cumprir 

as REP, mas também para alcançar uma 

política macroeconómica coerente e 

cooperativa na UE; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Alteração  11 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta a importância de evitar a carga 

fiscal excessiva sobre o trabalho, uma vez 

que um nível de tributação excessivo 

diminui o incentivo para regressar ao 

mercado de trabalho nas pessoas inativas, 

nos desempregados, nas pessoas que 

asseguram a segunda fonte de rendimentos 

familiares e nos trabalhadores com salários 

baixos; 

17. Salienta a importância de evitar a carga 

fiscal excessiva sobre o trabalho e a 

necessidade de reorientar a tributação 

para outras fontes, tais como a poluição 

ambiental, uma vez que um nível de 

tributação excessivo diminui o incentivo 

para regressar ao mercado de trabalho nas 

pessoas inativas, nos desempregados, nas 

pessoas que asseguram a segunda fonte de 

rendimentos familiares e nos trabalhadores 

com salários baixos; 

Or. en 

 

 


